
 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 

PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 
 

 
 
 

TYGODNIOWY BIULETYN 
HYDROLOGICZNY 

 
30 stycznia – 5 lutego 2013r.  

 
 
 
 
 
 

 

Spis treści: 

1. Sytuacja hydrologiczna .................................................................................................................... 2 

2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski (w okresie 30 stycznia - 5 lutego 2013r.) ............... 5 

3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne dobowe sumy opadów  

(w okresie 30 stycznia - 5 lutego 2013r.) ......................................................................................... 6 

4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu 

wody na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  (w okresie 30 stycznia - 5 lutego 2013r.)............. 7 

 



 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

2 

 

1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

Na początku analizowanego okresu notowano na ogół dodatnie temperatury powietrza, 
natomiast w drugiej jego połowie, zwłaszcza nocą, temperatura często była ujemna. 
Początkowo obserwowano opady deszczu (lokalnie intensywne), przechodzące w ciągu 
kolejnych dni w deszcz ze śniegiem, marznący deszcz i śnieg. Największe opady notowano na 
początku oraz pod koniec omawianego okresu. Na skutek dodatniej temperatury oraz 
opadów deszczu obserwowano szybkie tajanie pokrywy śnieżnej, włącznie z lokalnym jej 
zanikiem. W ostatnich dniach w wyniku opadów śniegu obserwowano ponowny jej przyrost. 
Największą jej grubość zaobserwowano w Tatrach, z maksimum na Kasprowym Wierchu - 
140 cm. W pozostałych częściach Karpat największe wartości notowane były  
w Beskidzie Żywieckim - w dorzeczu Wisły (Soblówka - 31 cm), w Beskidzie Niskim 
(Blechnarka - 69 cm) oraz w Bieszczadach (Wołosate - 72 cm). Poza Karpatami największą 
pokrywę śnieżną pomierzono w górach Świętokrzyskich (Św. Krzyż - 34 cm), w Suwałkach  
(13 cm) oraz Białymstoku, Mikołajkach i Narwi (po 4 cm). 

W dorzeczu Wisły w minionym okresie obserwowano głównie wzrosty stanu wody 
spowodowane spływem i przemieszczaniem wód opadowo-roztopowych, ich piętrzeniem 
przez zjawiska lodowe oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Lokalnie przekroczone 
zostały stany ostrzegawcze i alarmowe. Stan wody układał się początkowo w strefie wody 
średniej i wysokiej, lokalnie niskiej, pod koniec okresu w strefie wody wysokiej i tylko 
miejscami w strefie wody średniej. Od 4 II na dopływach Wisły po Dęblin notowano na ogół 
spadki poziomu wody, zaś w zlewni Narwi stabilizację, we wszystkich strefach z nadal 
lokalnie przekroczonymi stanami ostrzegawczymi.  

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. 
W pierwszej połowie omawianego okresu obserwowano wzrosty spowodowane spływem 
wód opadowo-roztopowych oraz piętrzeniem przez zjawiska lodowe, z przekroczeniem stanu 
alarmowego na Gubrze. W drugiej połowie występowała zwykle stabilizacja, jedynie na 
Gubrze nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa za sprawą zatoru lodowego. 

Zjawiska lodowe w postaci śryżu i lodu brzegowego występowały na Wiśle oraz na większości 
jej dopływów. W postaci pokrywy lodowej - na Wiśle od ujścia Narwi do zbiornika we 
Włocławku, w zlewni  Bugu, na Jez. Jeziorak oraz lokalnie na Wkrze i Bzurze. Obserwowano 
stopniowe zanikanie zjawisk lodowych i w ostatnim dniu omawianego okresu lód brzegowy 
obserwowano lokalnie na Drwęcy, krę na Wiśle w rejonie zbiornika we Włocławku, pokrywa 
lodowa lub woda na lodzie utrzymywała się na Bugu, na środkowej i lokalnie górnej Narwi, 
oraz Węgorapie. Na Gubrze od dwóch dni obserwowano zator lodowy. 

Prognoza:  

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły spodziewane są spadki poziomu wody w strefie 
wody wysokiej i średniej. Lokalnie stany wody mogą zostać zaburzone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. W zlewni Bugu prognozuje się dalsze wzrosty na granicy strefy stanów 
średnich i wysokich przy lokalnie przekroczonych stanach ostrzegawczych. Na Krznie  
w Malowej Górze poziom wody nadal układał się będzie powyżej stanu alarmowego. 
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Możliwe wzrosty przewiduje się na Biebrzy oraz lokalnie na środkowej i górnej Narwi za 
sprawą utrzymującej się pokrywy lodowej. Na stany wody mogą mieć wpływ rozwijające się 
zjawiska lodowe. W zlewni Łyny i Węgorapy również prognozuje się głównie stabilizację  
i spadki stanów wody, natomiast na Gubrze przewiduje się wzrosty spowodowane zatorem 
lodowym. 

 

Dorzecze Odry 

Na początku okresu w dorzeczu górnej i środkowej Odry występowały małe i umiarkowane, 
lokalnie dość duże, w górach lokalnie duże, opady deszczu o natężeniu słabym  
i umiarkowanym, lokalnie silnym. W drugiej części okresu notowano na ogół małe  
i umiarkowane opady mieszane, a powyżej 700 m n.p.m. umiarkowane, lokalnie dość duże, 
opady śniegu. W pierwszej połowie okresu średnie dobowe temperatury powietrza układały 
się powyżej 0ºC. Pokrywa śnieżna szybko zanikła w obszarach poniżej 600 m n.p.m. W drugiej 
części okresu nastąpił przyrost pokrywy śnieżnej w górach powyżej 800 m n.p.m., lokalnie 
pojawiła się świeża pokrywa śnieżna na terenach niżej położonych.  Aktualnie całkowita 
pokrywa śnieżna występuje powyżej 500-600 m n.p.m. i jej grubość w dorzeczu górnej  
i środkowej Odry wynosi: w obszarach do 800 m n.p.m. od 5 do 22 cm w Sudetach i do 47 cm 
w Beskidzie Śląsko-Morawskim, w obszarach powyżej 800 m n.p.m. od 60 do 93 cm 
(Śnieżka). W całym okresie w dorzeczu Warty i dolnej Odry występowały opady deszczu, 
deszczu ze śniegiem i śniegu. Maksymalna pokrywa śnieżna wyniosła 26 cm w Żarkach. 

Stan wody górnej i środkowej Odry układał się początkowo w strefach wody średniej i niskiej, 
pod koniec okresu na ogół w strefach wody średniej i wysokiej. Stany wody głównych 
dopływów górnej i środkowej Odry układały się w strefach wody średniej i wysokiej. Stany 
wody w dorzeczu Warty i dolnej Odry układały się w strefach wody średniej i wysokiej  
z przekroczeniem stanów alarmowych i ostrzegawczych. Lokalnie stany wody układały się  
w strefie wody niskiej. 

Znaczne ocieplenie i opady deszczu, które wystąpiły na początku okresu, spowodowały 
wzrosty stanów wody w całym dorzeczu górnej i środkowej Odry. Lokalnie wzrosty były 
gwałtowne (górna Odra). Odrą od Chałupek przemieszczała się fala wezbrania opadowo-
roztopowego przy przekroczonych stanach ostrzegawczych. W dorzeczu górnej Odry lokalnie 
notowano stany wody powyżej stanów ostrzegawczych. W dorzeczu środkowej Odry 
wystąpiły przekroczenia stanów ostrzegawczych i lokalnie przekroczenia stanów 
alarmowych. Miejscami stany wody były pod wpływem pracy urządzeń hydrotechnicznych 
(Ruda, Nysa Kłodzka, Strzegomka, dolny Bóbr, Witka). Zjawiska lodowe na rzekach zanikły.  
W dorzeczu Warty obserwowano wahania stanów wody, a duże wzrosty i spadki 
spowodowane były występowaniem na rzekach zjawisk lodowych. Dodatkowo wzrosty 
stanów wody poniżej zbiornika Jeziorsko wywołane były zwiększeniem odpływu ze zbiornika. 
Na dolnej Odrze na odcinku od Gozdowic do Widuchowej rozbicie stałej pokrywy lodowej 
spowodowało duże spadki stanów wody, a następnie, pod koniec omawianego okresu, 
wzrosty stanów wody. W pierwszej połowie okresu wystąpił całkowity zanik zjawisk 
lodowych na dolnej Odrze i Warcie. Zjawiska lodowe lokalnie utrzymują się na dopływach. 
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Prognoza: 

Odrą poniżej Nietkowa będzie przemieszczać się fala wezbrania opadowo-roztopowego przy 
lokalnie przekroczonych stanach ostrzegawczych. Na dopływach górnej i środkowej Odry 
przewiduje się przeważnie opadanie stanów wody, lokalnie na dopływach nizinnych 
początkowo stany wyrównane, a następnie opadanie stanów wody. Pod koniec okresu 
możliwy ponowny rozwój zjawisk lodowych na rzekach. W ciągu kolejnych dni w dorzeczu 
Warty i dolnej Odry spodziewane są wzrosty stanów wody, a lokalnie na dopływach 
stabilizacja i spadki. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Podczas omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały wiatry z sektora zachodniego. Na początku omawianego okresu dominowały 
wiatry silne i sztormowe, a następnie umiarkowane, pod koniec natomiast, silne. Na 
omawianym obszarze, opady atmosferyczne występowały codziennie  
z kilkumilimetrowymi sumami dobowymi. Najwyższe opady (do 20 mm) odnotowano  
w dniach 31 I - 1 II. Podczas omawianego okresu obserwowano stopniowy zanik pokrywy 
śnieżnej w związku z utrzymywaniem się dodatnich temperatur powietrza. 

Podczas omawianego okresu, poziomy wody wzdłuż Wybrzeża, w Zatoce Gdańskiej, Zalewie 
Wiślanym wahały się w strefie stanów średnich. W związku z występowaniem wiatrów  
z sektora zachodniego obserwowano stopniowy wzrost napełnienia Bałtyku  
i poziomów wody na wodowskazach morskich. Na Żuławach Wiślanych poziomy wody 
wahały się głównie w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza obserwowano 
stopniowy wzrost poziomów wody, które wahały się głównie w strefie stanów wysokich, 
lokalnie ostrzegawczych, a nawet alarmowych. 

W ciągu omawianego okresu obserwowano zanikanie zjawisk lodowych w związku  
z utrzymującymi się dodatnimi temperaturami powietrza. Zjawiska lodowe utrzymują się 
nadal na Zalewie Szczecińskim i Zalewie Wiślanym, z wyraźną tendencją do zanikania. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, w strefie brzegowej Bałtyku, w ujściowych odcinkach rzek 
uchodzących do morza, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim przewiduje się, że stany wody 
będą stopniowo wzrastać w związku ze zwiększającym się napełnieniem Bałtyku (wpływ 
cyrkulacji zachodniej), ale nadal będą wahać się w strefie stanów średnich. Na rzekach 
Przymorza przewiduje się utrzymanie poziomów wody w strefie stanów wysokich (lokalnie 
powyżej). 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 

(w okresie 30 stycznia - 5 lutego 2013r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 30 stycznia - 5 lutego 2013r.) 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(w okresie 30 stycznia - 5 lutego 2013r.) 

 

 

 

 



 

 

 
UWAGA 

 
Rozpowszechnianie danych zawartych w Tygodniowym Biuletynie Hydrologicznym 

dozwolone jest wyłącznie z podaniem IMGW – PIB jako źródła informacji. 
 

Opublikowane dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji. 
Nie mogą one służyć jako materiał dowodowy w sprawach procesowych. 
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